
هم أتباع موسى الذين  )) اليهود ((وقوله:  ؛أيها املؤمن طلب عنكألن من  ؛اخلطاب هكل من يصح عن

 إليك  إنا هدنا (( :لقوهلم ؛وإما من اهلود وهو الرجوع ؛مأخوذة إما من يهوذا جدهم ينسب إليه ؛ينتسبون إليه

. ((  

من النصرة ألم  :وقيل ؛وأما النصارى فإنه مأخوذ من بلد يسمى نصران معروف يف فلسطني ينتسبون إليه 

  نصروا عيسى عليه الصالة والسالم فسموا ذا االسم وهم الذين ينتسبون إىل عيسى بن مرمي.

  اسم البلد شيخ؟  الطالب:

 ؛أنه نصران....لكن املعروف  الثاينإليها وال إىل  او بسينوفيه بلد يسمى ناصرة ما أدري هم  ؛نصران  الشيخ:

وهم ينتسبون إىل عيسى عليه الصالة والسالم وتسموا أخريا باملسيحيني ألجل أن يعطوا أنفسهم صبغة 

ألم كافرون به كما هم كافرون مبحمد  ؛ولكن املسيح عيسى بن مرمي بريء منهم لو خرج لقاتلهم ؛املشروعية

   .صلى اهللا عليه وسلم

مستقلة فإنه  وليست ال هنا للتوكيد  )) وال النصارى (( :وقوله )) ولن ترضى عنك اليهود والنصارى (( :يقول

النصارى الستقام الكالم لكنها زيدت للتوكيد ألجل أن ال يظن الظان و ولن ترضى عنك اليهود  :لو حذفت وقيل

ولن ترضى عنك اليهود والنصارى لظن الظان أم لن  :ألنه لو قال ؛أن اجلميع ال يرضون جمتمعني :أن املراد

  يرضوا حبال اجتماعهم مع أن الواقع أن كل طائفة لن ترضى.

حىت حرف غاية وهي تنصب املضارع بنفسها عند الكوفيني وعلى تقدير أن عند  )) حتى تتبع ملتهم ((

فاليهود لن ترضى عنك حىت تكون يهوديا  ؛أي دينهم الذي كانوا عليه ،امللة الدين )) تتبع ملتهم (( ؛البصريني

  .والنصارى لن يرضوا عنك حىت تكون نصرانيا

((  اجلواب قوله  ؟ولكن ما هو اجلواب الوحيد هلؤالء الذين يقولون إنك يا حممد ال نرضى بك حىت تتبع ملتنا 

ليه بل إن هدى اهللا ليس اهلدى ما أنتم عو ))  إن هدى اهللا هو الهدى جميبا هلم يف عدم رضاهم : (( )) قل

هو ضمري فصل فقد تكرر علينا أن لضمري الفصل  )) هو الهدى (( ؛وحده ال اهلدى الذي تزعمون أنكم عليه

فعلى هذا يكون  ؛بيان أن ما بعده خرب ال صفة :والثالثة ؛احلصر :والثانية ؛التوكيد :الفائدة األوىل ؛ثالث فوائد

 (( )) هدى اهللا (( :وأما امسها فهو قوله ،خرب إن )) الهدى (( :هذا الضمري ال حمل له من اإلعراب ويكون قوله

فماذا بعد الحق إال الضالل فأنى  قال اهللا تعاىل: (( ؛وما عداه فهو؟ ضالل )) قل إن هدى اهللا هو الهدى

   ل وليس مثة واسطة بني هدى اهللا الضالل.)) فكل ما ال يوافق هدى اهللا فهو ضال تصرفون



اخلطاب ملن؟ للرسول صلى  )) ولئن اتبعت (())  ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم مث قال: ((

لئن  ((وقوله:  ؛ولكن األقرب رجوعه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ى خطابهتأتاهللا عليه وسلم أو لكل من ي

قال  ؛وإذا اجتمعا أي الشرط والقسم فإنه حيذف جواب املؤخر منهمااجلملة هذه فيها شرط وقسم  )) اتبعت

                                      ." واحذف لدى اجتماع شرط وقسم   جواب ما أخرت فهو ملتزم " ابن مالك يف األلفية:

ن اتبعت وأين لئإذ أن التقدير واهللا  )) ئن اتبعتول ((وين القسم؟ القسم هو الذين دل عليه الالم يف قوله: 

ما لك هذا جواب القسم لو كان جواب الشرط لوجب اقرتان الفاء  )) ما لك من اهللا (( :الشرط؟ إن، اجلواب

أين جواب  ؛أو جوابا للقسم فلم تقرتن به الفاء ،ولكنه كان جوابا للشرط فلم تقرتن به الفاء ؛ألنه نفي ؛به

وهذا القول هو  ؛إنه ال حيتاج إليه لتمام الكالم بدونه :وقيل ؛نه حمذوف دل عليه جواب القسمإ :الشرط؟ قيل

والدليل على ذلك أنه مل يأت مذكورا يف أي أسلوب من أساليب  ه،الراجح أنه ال حيتاج إليه لتمام الكالم بدون

فإذا كان مل يأت يف أي أسلوب من أساليب اللغة العربية دل على أن الكالم مستغن عنه وأنه ال  ؛اللغة العربية

ألن هذه امللة اليت  )) همءأهوا (( :مث قال )) ملتهم (( :قال )) شف همءوإن اتبعت أهوا ((قال:  ؛حاجة له

 م بعد الذي جاءك من العلمهءلئن اتبعت أهواو ((وهلذا قال:  ؛هم عليها ليست ملة هدى ولكنها ملة هوى

سى بن سيح عياملبلو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا إذ ألم على هوى وليسوا على هدى  ))

وهكذا كل  ؛لكن دينهم هوى وليس هدى ؛مجيعا أن يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ولوجب عليهممرمي 

إنسان يتبع غري ما جاء به الرسول عليه الصالة السالم ويتعصب له فإننا نقول إن دينك أو إن ملتك هوى 

  .هدى توليس

يشري إىل الوحي الذي جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم سواء كان  )) بعد الذي جاءك من العلم ((وقوله:  

 ؛هل هو علم الذي جاء الرسول عليه الصالة والسالم ؟ نعم علم )) جاءك من العلم ((وقوله:  ؛القرآن أو السنة

كان نبيا أميا   ،)) الرسول ما كان عاملا وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك فإن اهللا يقول له: ((

يا جاء بالعلم ال يقرأ وال يكتب ولكن اهللا أنزل عليه هذا العلم حىت صار بذلك نب ،عليه الصالة والسالم ما يعلم

  .النافع والعمل الصاحل

  ويش إعرابه؟  ؟ف؟ نعميإعرابه يا ناما  )) ما لك من ولي )) (( ما لك من اهللا من ولي وال نصير (( 

  نافية الطالب:

  ؟ يا يوسف  إعرابه )) من ولي ((. وقوله: )) ما لك (( نعم نافية أي  الشيخ:

  حرف جر الطالب:



  ؟ ))  ولي ((و   الشيخ:

  جمرور الطالب:

عامل  و مفعول به؟ يعين هاإلعراب؟ ما هلا حمل من  )) ولي ((ويش حملها من اإلعراب  جمرور،  الشيخ: 

  ويش حمله من اإلعراب ؟ ؟بالشيء

اشتغال احملل حبركة من ظهوره  مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع أمبتد )) ولي ((صح  علم و مبتدأ الطالب:

 )) ما لك من اهللا ((ومجلة  ،ما لك من اهللا ويل، لك جار وجمرور خرب مقدم :وأصلها )) من ولي ((حرف اجلر 

  ال حمل هلا من اإلعراب ألا جواب ؟ 

   جواب القسم الطالب:

أما اسم اهللا تعاىل فقد تقدم الكالم عليه ومعناه  )) ما لك من اهللا من ولي (( ألا جواب القسم  الشيخ:

الويل هو الذي يتوىل غريه حبفظه وصيانته فاملعىن ما أحد يتوىل حفظك سوى اهللا  )) وليمن  ((وقوله:  ؛واشتقاقه

وحينئذ تنزل بك عقوبة اهللا حىت لو كثر اجلنود عندك نعم؟  ؛عزوجل وال أحد يتوىل نصرك وال نصري فيدفع عنك

اهللا وال أحد ينصرك من  ولو كثرت القوة فإنك إذا اتبعت غري شريعة اهللا ما أحد حيفظك من ،ولو كثرت الشرط

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم  (( ألن النصر والوالية تكون باهلداية بإتباع هدى اهللا عزوجل  ؛دونه

   )) نصير         وال  ما لك من اهللا من ولي (( ؛وعدم الظلم )) فاألمن إمنا يكون باإلميانأولئك لهم األمن 

   ؟ ..... مصدر من )) ولي (( شيخ الطالب: 

  ال ما هو مصدر ويل هذه على وزن فعيل من الوالية  الشيخ:

  من الوالية؟ الطالب:

   أي نعم الشيخ: 

                                                   له مفهوم؟ )) بعد الذي جاءك من العلم(( القيد هنا ؟ شيخ الطالب:

أهل  موافقة قبل أن ينهى عن متابعتهم كان حيب كان ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم   أي له مفهوم الشيخ:

    الكتاب فلما أمر مبخالفتهم صار ما يتمكن ملخالفتهم. 

                                                    ؟  هو معذور دون علم: الذي يتبع غري دين اإلسالم الطالب

لكنه إذا كان مفرطا وهذه تأتينا يف الفوائد تأتينا يف  ؛بع غري اإلسالم بدون علم فهو معذورنعم الذي يت  الشيخ:

   فوائد اآلية إن شاء اهللا.



 تالوته   ويتلونه حق ((مبتدأ  )) الذين آتيناهم الكتاب (())  الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته((    

تكون استئنافية. وقيل إن قوله:  )) أولئك يؤمنون به (( :وعلى هذا فتكون اجلملة الثانية ؛إا خرب مبتدأ :قيل ))

أرجح  أيهم باملعىن نشوف  ،أاجلملة خرب املبتد )) أولئك يؤمنون به (( نمجلة حالية وأ )) يتلونه حق تالوته ((

أي إيتاء  ؟أو كله ؛وال كوين؟ شرعيواإليتاء هنا إيتاء شرعي  ؛أعطيناهم الكتاب )) الذين آتيناهم الكتاب ((

وهو أيضا إيتاء شرعي ألنه فيه  ،يهم الكتاب أن يعطيهم الكتاب فأعطاهم إياهعطألن اهللا قدر أن ي ؛شرعي كوين

شامل لكل من آتاه  إنهوهذا هو األرجح  ؛واملراد مبن آتاهم الكتاب إما هذه األمة أو هي وغريها ؛الشرائع والبيان

                              والكتاب املراد به اجلنس فيشمل القرآن والتوراة واإلجنيل والزبور وغريها من كتب اهللا عزوجل. ؛اهللا الكتاب

وعلى تالوة املعىن وهو  ،القراءة تالوة تطلق على تالوة اللفظ وهيال )) يتلونه (( )) يتلونه حق تالوته ((وقوله: 

اإلنسان تالوة املعىن يعين  ،فالتالوة تطلق على تالوة اللفظ ؛وعلى تالوة احلكم أي إتباعه وهو اإلتباع ،التفسري

 ((ىن الثالثة للتالوة داخلة يف قوله: اوعلى تالوة احلكم وهو إتباع احلكم نعم؟ هذه املع ،يتبع املعىن وال حيرفه

، معربا كما جاء معربا ،التالوة اللفظية أن يقرأ القرآن باللفظ الذي جيب أن يكون عليه )) الوتهيتلونه حق ت

هذه ما تاله حق تالوته بل  )) الحمد هللا رب العالمين (( :يغري فال يقول مثال يكون معربا كما جاء معربا ما

عنوية أن املالتالوة  ؛أن يتلى هكذابدون تغيري ألنه نزل هكذا فوجب  )) الحمد هللا رب العالمين ((يقول: 

وحنن نعلم مراد اهللا ا  ؛فيقول مثال املراد باآلية كذا على حسب ما أراد اهللا ؛يفسره حبسب ما أراد اهللا ورسوله

 )) مبين بلسان عربي ((ما قال ذلك لكنه قال:  ،ال :أردت بكالمي كذا؟ اجلوابيقول بأي طريق هل اهللا 

ألنه جاء باللغة العربية وهذا املعىن يف اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا فنحن نعلم ما يريد اهللا تعاىل ذا القرآن 

امتثال  :تالوة احلكم ؛هذا تالوة املعىن ،فنكون بذلك قد علمنا معىن كالم  اهللا عزوجل ؛اللفظ أو هذا السياق

 ،ذه تالوة احلكم أن تتبع ما حكم به هذا القرآن وتقر مبا أخرب بههاألوامر واجتناب النواهي واإلقرار باألخطاء 

فإن  ؛فتكون اآلن تاليا حق التالوة ؛تفعل أيش تفعل؟ أوامره، وترتك النواهي وتصدق باألخبارخلوا بالكم 

هذا من باب إضافة الوصف إىل  )) حق تالوته ((ويف قوله:  ؛استكربت أو جحدت فإنك مل تتلوه حق تالوته

 ؛ثبات وعدم الفرار ميينا ومشاال وهو من حيث اإلعراب مفعول مطلقالتالوة احلق يعين تالوة اجلد و الوفه يعين موص

يتلونه حق تالوته  (( ؛هنا أتلوا حق تالوته " كجد كل الجد "مصدر مثل قوله يف األلفية:ألنه مضاف إىل 

أوتوا الكتاب وهم يتلونه حق تالوة يعين أولئك  ،الكتاب)) أولئك اإلشارة تعود إىل الذين أوتوا  أولئك يؤمنون به

املتصفون ذا الوصف الذين يتلون الكتاب حق تالوته يؤمنون به وأما من مل يتلوا حق تالوته فليس مؤمنا به بل 

 ويف )) أولئك يؤمنون به (( :وهلذا قال ؛بقدر ما عنده من املخالفة فاإلميان يزيد وينقص ناميعنده من نقص اإل



 )) أولئك على هدى من ربهم ((بعيد دليل على علو مرتبتهم كقوله يف أول سورة البقرة: الاإلشارة إليهم بلفظ 

                                                                                                  منزلتهم ومرتبتهم.علو فهذا دليل على 

فال  ؛القبول واإلذعانبلكنه يف الشرع تصديق مقيد  ،التصديق :اإلميان يف اللغة )) به أولئك يؤمنون ((قال: 

والدليل على ذلك أن أبا طالب ال يسمى مؤمنا مع أنه  ؛يكفي التصديق وحده بل ال بد من القبول واإلذعان

رين بعض الناس بقاقيقال مؤمن ولقد فرح  فكون اإلنسان مصدق ما ؛مصدق ومعرتف لكنه فاته القبول واإلذعان

اآلن إن هذا اخللق  فأعرت ما وقال أظن هكذا  س هو أول من صعد إىل القمرو رين أظنكم تذكرونه؟ رجل مهو قاق

ألن هذا جمرد استنتاج عقلي   ؛آمن الرجل هل هذا إميان؟ أبدا ما آمنقالوا له خالق مدبر ففرح الناس فرحا عظيما 

يعرف أن هذا الكون العظيم املنظم البديع يعرف أن له خالقا مدبرا منظما كما نعرف أن  ،كل إنسان عاقل يعرفه

جمرد االعرتاف  ،فاحلاصل أن هذا ليس بإميان ؛ذا النور من أضاءه وهكذاهلهلذا املسجد من بناه نعم؟ ونعرف أن 

لكن و نك لرسول اهللا إون يقولون نشهد املنافق ؛باهللا سبحانه وتعاىل ال يعد إميانا وال بالرسول صلى اهللا عليه وسلم

ألم ما عندهم  ؛ني يف شهادم لكن اهللا كذم يكذبون يقولون نشهد وهم كاذبونقدمع هذا إن كانوا صا

فمن مل يتلوا القرآن  ؛إذا أولئك يؤمنون به ألم يتلونه حق تالوته ـ والعياذ باهللاـ  انقياد وال قبول بل قلوم منكرة 

   ناقص اإلميان وقد يفقده بالكلية. ،املعاين الثالثة اليت ذكرنا فإنه ناقص اإلميانحق تالوته ب

                                                                   . )) ومن يكفر به فألئك هم الخاسرون قال: ((   

  إذا ما هو اخلرب يا شيخ؟ الطالب:

للعلماء رأي يتلونه حق تالوته ورأي آخر أولئك يؤمنون به وعلى هذا الرأي األخري اخلرب فيه رأيان ذكرنا   الشيخ:

حق تالوته أولئك  همجلة حالية يعين الذين آتيناهم الكتاب حال كوم يتلون )) حق تالوته يتلون (( تكون

ى هذا اإلعراب ملة علفاجل ؛فيكون احلكم عليهم باإلميان به مشروطا بوصفهم بتالوته إياه حق تالوته ؛يؤمنون به

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته  (( :أما على الرأي الثاين فالكالم مجلتان ؛مقيد واحدة لكن املبتدأ

الكالم هنا على اإلميان مبا جاء به الرسول عليه  هاإلعراب األول ألنيف قرب األولكن  )) أولئك يؤمنون به

لوا الكتاب حق تالوته سواء التوراة أو اإلجنيل أو القرآن ما يؤمن به حق الصالة والسالم ما يؤمن به إال من يت

وعلى هذا فقيد الذين آتيناهم الكتاب بكوم يتلونه حق التالوة أحسن يعين أنه  ؛حق التالوة هاإلميان إال من يتلو 

   من أويت الكتاب وصار على هذا الوصف يتلوه حق تالوته فهو الذي يؤمن به نعم.

  ...........؟: الطالب

  .حال .....خرب حمض وهذا أيضا مما يقوي أن مجلة  ال ال الشيخ:



  )) ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقوله: ((    

  :........؟الطالب

   ال ال مسألة خرب كان أو مجلة مستأنفة متفرع عن قولنا إن ....هي اخلرب الشيخ:

  : ...خرب؟الطالب

   األرجح أنه يكون حاال وكونه خرب مرجوح 

به أو  )) جمزوم؛ يكفر ((يا ولد من شرطية جازمة هنا  ))ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون  قوله: (( 

هو جواب الشرط واقرتنت بالفاء  )) الخاسرون فأولئك هم ((اجلملة  )) فأولئك هم الخاسرون ((بالكتاب 

اسمية  "اا بالفاء كأخواا املذكورة يف البيت:رت قاواجلملة االمسية إذا كانت جوابا للشرط وجبت  ،ألا مجلة امسية

                                  هذه السبعة إذا جاءت جوابا للشرط فإنه يقرتن بالفاء.  ؛" ية وبجامد وبما وقد وبلم وبالتنفيسطلب

ملة االمسية اجلومن يكفر به فقد خسر بل أتى ب :ما قال )) ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ((وقوله: 

إلفادة احلصر والتوكيد يعين فأولئك  )) هم (( :املفيدة أيش هو؟ للثبوت واالستمرار وأتى بضمري الفصل يف قوله

طيب هذا الرجل عنده ماليني  ؛وعليه فكل من ليس مبؤمن فهو خاسر ؛الذين كفروا به هم اخلاسرون ال غريهم

قول؟ نكافر ويش   هالدراهم عنده سيارات عنده عقارات عنده بنني عنده زوجات عنده أهل عنده ملك لكن

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم  هو حقيقة مل يربح من هذا املال وال من األوالد (( ،خاسر هو خاسر

ألنه سيفقده، سيفقده هو أو يفقد املال يعين  ؛بل سيكون حسرة عليه )) هذا املال ما ينفعه مةاوم القيوأهليهم ي

ما معىن خاسرون؟ أصل  )) فأولئك هم الخاسرون ((وقوله:  ؛إما أن ميوت عن املال أو أن املال يفوت عنه

فهؤالء هم الذين حصل عليهم النقص  ؛وهلذا يقال ربح ويقال يف مقابله خسر ؛سران النقصاخل ،اخلسران النقص

   .مألنه مهما أوتوا من الدنيا فإا زائلة وفانية وال تنفعهوغريه؛ 

  ))  يبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على  العالميناهللا تعاىل: ((  مث قال      

واملراد ببنيه هنا كل من ينتسب إليه من ذكر أو  ؛إسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم )) يبني إسرائيل ((

فإن كانوا قبيلة مشلت الذكر  ؛لذكور ما مل يكونوا قبيلةباإن كلمة بين ختتص  يف الوقت ألنه مر علينا ؛أنثى

رد أن يذكر اإلنسان أن اهللا أنعم التذكري هنا بالنعمة ليس  )) يبني إسرائيل اذكروا نعمتي ((وقوله:  ؛واألنثى

امتثال أمره ب ،ولكن املراد أن يتخذ من هذه النعمة أو من هذا التذكر للنعمة طريقا إىل شكره قبل؛ ليه نعمةع

برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بل آمنوا به واتبعوه  واواجتناب يه يعين ال تنسوا ما أنعمت به عليكم فتكفر 

اهللا تعاىل أنعم  ،شمل مجيع النعم اليت أنعم اهللا ا عليههو مفرد مضاف في )) نعمتي ((وقوله:  ؛جزاء هلذه النعمة



هذا أيضا من باب عطف اخلاص على العام وإال  )) وأني فضلتكم على العالمين ((وقوله:  ؛عليهم بنعم كثرية

 ؛على الناس خصه اهللا تعاىل بالذكر ...... لكنه ملا كان مرتبة عالية ؛فالتفضيل على العاملني الشك أنه نعمة

عليهم أي جعلتكم أفضل منهم وقد أشار موسى صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك  )) وأني فضلتكم ((وقوله: 

ا من دحيقوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أ بقوله: ((

  ماضية وال حاضرة؟ )) أنعمت اذكروا نعمتي التي (()) هذا من تفضيلهم على العاملني. وقوله:  العالمين

  ؛ماضية الطالب: 

فاهللا فضلهم على العاملني فيما أنعم عليهم وذلك قبل أن توجد هذه  ؛إذا وأين فضلتكم ماضي أيضا: الشيخ 

أما بعد وجود هذه األمة فإن هذه األمة أفضل، أفضل من بين إسرائيل كما دل على ذلك نصوص  ؛األمة

املراد م ما سوى اهللا وقد يراد م بنو آدم   العامل من املراد م؟ )) على العالمين ((وقوله:  ؛الكتاب والسنة

وإذا قلنا  ؛فهنا إن كان املراد بالعاملني من سوى اهللا كان دليال على أن بين إسرائيل فضلوا حىت على املالئكة ؛فقط

وذلك ألن العامل قد يراد به  ؛ئكة وال اجلنعامل بين آدم الذين هم من جنسهم صار ال يشمل املال املراد بالعاملني

كما تقول عامل احليوان عامل اإلنس عامل   السياق عليه ما سوى اهللا وقد يراد به شيئا خمصوصا وهم بنو آدم إذا دل

ومسي عاملا ألنه علم على خالقه سبحانه وتعاىل  ؛اجلن وتقول أخص من هذا عامل البهائم عامل احلشرات عامل كذا

فهي علم على وجود اهللا  ؛املخلوقات كلها فيها دليل وآيات عظيمة على وجود اهللا سبحانه وحبمده فإن هذه

   وعلى ما تتضمنه هذه املخلوقات من بيان الرمحة واحلكمة والنعمة.

  )) واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا ((      

  ؟ العاملني: ايش معىن الطالب

   من جنسهالعامل اخلاص الذي يف األخري ... الشيخ:

؟ اختذوا وقاية من ))  اتقوا ((أيش معىن  )) اتقوا يوما (( )) واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا ((

ألن التقوى أصلها على حسب التصريف اللغوي أصلها وقوى فقلبت الواو تاء فصار  ؛العذاب الذي يقع فيه

 )) اتقوا يوما (( ؛واملمتثل ألوامر اهللا سبحانه تعاىل الشك أنه اختذ وقاية من عذاب اهللا ؛التقوى وهي من والوقاية

ن؟ من العذاب أيمن  لكن اتقوا ما يكون فيه ؛فإن هذا اليوم البد أن يقع ؛الشك أنه ال يراد اتقوا يوما أن ال يقع

آبائكم على العاملني مبغن عنكم فليس تفضيل  )) ال تجزي نفس عن نفس شيئا وقال: (( ؛والنكال للمخالف

ال تجزي  من النار أو من عذاب هذا اليوم ال (( مال تقولوا لنا آباء مفضلون على العاملني وسنسلم  ،شيئا

  )) إال الوالد فيجزي عن ولده نفس عن نفس شيئا



  ما جيزي والد عن ولده الطالب:

  ما جيزي؟ وال املولود؟ : الشيخ 

  وال املولود الطالب:

)) والدليل  منهم يومئذ شأن يغنيه حبته وبنيه لكل امرئايفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصيوم  (( : الشيخ

  اق يا غامن؟ينفس نكرة يف س )) نفس ((على العموم أن قوله: 

  النفي :الطالب

  فتكون؟ ؟النفي : الشيخ

  للعمومالطالب:

فهنا النكرة يف  ؛إلنكاري تكون للعموماتكون للعموم النكرة يف سياق النفي والنهي والشرط واالستفهام  : الشيخ

هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم ال جيزي عن  ؛أخرى شيئا نفس سياق النفي فتكون للعموم أي نفس ما جتزي عن

ا استأذن من اهللا عزوجل أن يستغفر ألمه ) وال جيزي عن أمه شيئ أبي وأبوك في النار أبيه شيئا قال للرجل: (

 ((وقوله:  )) فال تجزي نفس عن نفس شيئا (( ؛فمنعه ومن دون الرسول صلى اهللا عليه وسلم من باب أوىل

وال يرد على هذا الشفاعة الشرعية اليت ثبتت ا السنة فإن  ؛نكرة يف سياق النفي أيضا فتعم أي شيء )) شيئا

  يها. بهذه اآلية خمصوصة 

والذي يقبل أو يرد من؟ اهللا سبحانه  ؛)) ال يقبل منها أي من نفس عدل وال يقبل منها عدل ((وقال:   

إن الذين كفروا لو أن لهم ما في األرض جميعا  والعدل مبعىن املعادل يعين لو أتت بالفداء ما يؤخذ (( ؛وتعاىل

 ((  اآلية اليت ذكرت؟يقبل اهللا منهم ذلك؟  نل)) و  مة ما تقبل منهماومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القي

  )) مةاعذاب يوم القيمن سوء الما في األرض جميعا ومثله معه الفتدوا به  لذين ظلموالأن  ولو

  ........؟:الطالب

 ؛على كل حال لو جاء هؤالء مبا يف األرض مجيعا ومثله معه ليفتدوا به من العذاب ما نفعهم:نسيت اآلية الشيخ

يف سورة  تبارك وتعاىل فالعدل معناه الشيء املعادل كما قال اهللا )) وال يقبل منها عدل ((وهذا معىن قوله: 

)) أي ما يعادله من  أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (( )) أو عدل ذلك صياما املائدة: ((

)) الشفاعة يف اللغة العربية من الشفع  ها شفاعةوال يقبل منها عدل وال تنفع الصيام فالعدل إذا مبعىن املعادلة ((

ألن كل واحد منهما شفع اآلخر فالشفاعة يف  ؛وهو ما يسمى بالزوج يعين االثنني شفع ،فتحالأو من الشفع ب

هذه الشفاعة  ؛التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة :لكنها يف االصطالح ؛اللغة العربية من الشفع وهو الزوج



والشفاعة يف  ،فالشفاعة ألهل النار أن خيرجوا منها هذه بدفع مضرة ؛لغريك جبلب منفعة أو دفع مضرةأن تتوسط 

ال تجزي نفس عن نفس شيئا وال  ((يف هذا اليوم ال ينفع  ؛أهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة هذه يف جلب منفعة

فما تنفعهم شفاعة  ((  عاىل:والشفاعة نكرة يف سياق النفي فتعم أي شفاعة كما قال ت ))، تنفعها شفاعة

اخلاصة فقد و إثبات الشفاعة العامة من )) وهذه اآلية الكرمية عامة لكنها خمصوصة مبا ثبتت به السنة  الشافعين

وثبت عنه أيضا أنه يشفع يف أهل  ؛ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يشفع يف أهل املوقف أن يقضى بينهم

  من دخلها أن خيرج منها. الكبائر أن ال يدخلوا اجلنة أو 

  اجلنة ؟ واقلت أن ال يدخلأن ال يدخلوا النار؟   أهل الكبائر ...اجلنة اال يدخلو قلت  الطالب:

فعلى هذا يكون  ؛لسان أن ال يدخلوا النار وفيمن دخل النار أن خيرج منها أن ال يدخلوا النار فيه سبق : الشيخ

                                              .خمصوص مبا ثبتت به السنة من الشفاعة طيب  )) وال تنفعها شفاعة ((العموم يف قوله: 

 (( )) ن نفسعنفس  شف ((كيف هم ينصرون مع أن السياق يرجع إىل مفرد   )) وال هم ينصرون ((وقوله: 

فمقتضى السياق أن يقول: وال هي تنصر وال هي  ؛نفسالأي  )) وال تنفعها ((أي من نفس  )) وال يقبل منها

الضمري إليها باعتبار املعىن ألنه مادامت هي عموم  ةنقول إعاد )) وال هم ينصرون ((فقال:  ؛أي نفس تنصر

رة فعاد الضمري إىل النفس باعتبار أيش؟ باعتبار املعىن ما هو ثنفس عن نفس فالعموم يدل على اجلمع وعلى الك

مث إن هناك مالحظة  ،عامة نفسوال هي تنصر باعتبار املعىن ألن  :لو كان باعتبار اللفظ لقال ،الباعتبار اللفظ 

ومراعاة الفواصل أمر ورد به القرآن نعم؟ حىت إنه من أجل املراعاة  ،فواصل اآليات ،لفظية وهي مراعاة الفواصل

  يقدم املفضول على الفاضل تستحضرون هذا؟ 

   )) هارون وموسىآمنا برب  ((نعم  الطالب:

 صلفمراعاة الفوا ؛.....على فاصلة ألف إال بعد آية كلها ألن سورة طه   )) برب هارون وموسى (( أيه: الشيخ 

   فهنا نقول إنه عرب باجلمع مراعاة للمعىن هذا باعتبار املعىن ومراعاة للفواصل باعتبار اللفظ . ؛إذا من بالغة القرآن

  )) هنا قدم أخيه على أمه وأبيه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ((يف قوله:  ؛يف سؤال شيخ: الطالب

  ختلف لكن تقدمياألنه ما ختتلف الفواصل لو قال من أبيه وأمه وأخيه ما  من هذا ال ما هو : الشيخ

  أوال أخ مث األب واألم مث الصاحبة وبنيه؟  الطالب: 

  فهمت  ل من كونه يألف أمه وأباهقأ ] أخوه[ألن كون اإلنسان يألف  ؛أي بالرتتيب: الشيخ

  لكن صاحبته وبنيه ؟  الطالب:

  ؟ من أمه وأبيه نعم أليس كذلك صقأي صاحبته أل : الشيخ



إزالة أو رفع حكم دليل  ،؟  إن إزالة حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل شرعي ..... دليل شرعي بدليل الطالب:

  شرعي أو لفظه بدليل شرعي 


